
Sadowne, dn. ........................................... 

..................................................... 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………  

(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

 

Wójt Gminy Sadowne    

Ul. Kościuszki 3 

       07-140 Sadowne 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

 

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                               

(t. j. Dz. U.z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami) 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Gatunki drzew                         

lub krzewów 

 

 

Ilość 

drzew 

Obwody pni drzew 

zmierzonych   na 

wysokości 5 cm                       

od powierzchni 

gruntu (cm) lub 

powierzchnia 

krzewów (m²)  

 

 

Numer działki oraz obręb z której 

zostaną usunięte drzewa lub 

krzewy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem działki ewidencyjnej 

nr……………….., położonej w miejscowości…………………………… 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

        ............................................................ 

       czytelny podpis  

 

Załącznik do wniosku: 

Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzew na nieruchomości. 

 



 

Pouczenie 

1. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki (pełnomocnika właściciela), nie-

podpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest 

możliwe usunięcie drzewa/drzew. 

2. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 

na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza admini-

stracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).  

3. W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia (daty wpływu do kancelarii) organ przeprowadzi oględziny drze-

wa/drzew na terenie nieruchomości. 

4. Usunięcia drzewa/drzew można dokonać w przypadku braku sprzeciwu. Organ w terminie 14 dni od 

oględzin może wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli w tym czasie (plus czas na 

doręczenie przez Pocztę Polską korespondencji) sprzeciw nie zostanie doręczony właściciel działki może 

usunąć drzewo/drzewa. 

5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym 

zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadze-

niem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usu-

nięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 

obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy              

o ochronie przyrody). 

6. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie 

jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 

ustawy o ochronie przyrody) . 

 


